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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đặng Trọng Vân, 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đặng Trọng Vân 
đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
huyện; tham gia phiên họp có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, các thành 
viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dân huyện. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 
huyện báo cáo tình hình, diễn biến mới của dịch Covid-19; các ý kiến phát biểu 
của các thành viên dự họp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đặng Trọng Vân, 
Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, 
sự nỗ lực phấn đấu của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đạt những kết quả tích 
cực. Uỷ ban nhân dân huyện đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, phân công 
nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp, các phiên làm việc; 
thường xuyên cập nhật thông tin tình hình, tổ chức chỉ đạo kịp thời công tác 
phòng, chống dịch bệnh; quản lý chặt chẽ du khách; xây dựng các khu cách ly 
tập trung; thiết lập ban điều hành, huy động lực lượng, phương tiện, bố trí 
kinh phí, tổ chức tiếp đón công dân cách ly tập trung theo quy định. Trên địa 
bàn Quảng Trị nói chung và huyện Hướng Hoá nói riêng chưa ghi nhận 
trường hợp mắc SARS-CoV-2.  

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức 
tạp, từ ngày 25/7/2020 đến nay có nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, 
đặc biệt là các trường hợp mắc mới tại các địa phương như Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi chưa tìm ra được nguồn lây nhiễm. Đối với địa bàn huyện 
Hướng Hoá, có số lượng lớn học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động đi tham quan, học tập, công tác, lao động tại thành phố Đà Nẵng 
trở về địa phương từ ngày 12/7/2020, do đó cũng là địa bàn có nguy cơ lây nhiễm.  

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới của dịch bệnh, Uỷ 
ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 
túc Kết luận số 253/TB-VPCP, Kết luận số 257/TB-VPCP của Thủ tướng Chính 
phủ, Công văn số 3364/UBND-VX ngày 26/7/2020, Kết luận số 98/TB-UBND 
ngày 28/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Công văn số 841/UBND-VP ngày 
26/7/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện về tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung như sau: 
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1. Hướng dẫn, tuyên truyền người dân trên địa bàn huyện thực hiện 
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế như đeo khẩu trang nơi công cộng và tại các cuộc họp; thường xuyên rửa 
tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp 
xúc; không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở (trừ trường hợp đặc biệt 
có chỉ đạo riêng); tạm dừng các chuyến công tác, tham quan, du lịch, đi thăm 
thân nhân tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; khai báo y tế bặt buộc nếu 
đến Đà Nẵng trở về từ ngày 12/7/2020. 

2. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, học sinh, sinh viên từ Đà Nẵng trở về địa phương kể từ ngày 
12/7/2020, tổ chức khai báo y tế và gửi danh sách về Trung tâm Y tế huyện (cơ 
quan thường trực của Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch Covid-19). 
Đồng thời, yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 
các cơ quan, đơn vị, địa phương từ Đà Nẵng trở về kể từ ngày 12/7/2020 thực 
hiện nghiêm việc tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà trong thời gian 14 ngày và 
chuyển đổi hình thức làm việc qua mạng.  

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn của cấp trên. Tập trung tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể người dân, 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, chủ động thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế; 
hạn chế tham gia các hoạt động hội họp, tụ tập đông người, du lịch đến những 
vùng có dịch. Ban Quản lý các chợ, Trung tâm Thương mại tăng cường công tác 
tuyên truyền các hộ tiểu thương và nhân dân trong quá trình mua bán, trao đổi 
hàng hoá thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã, thị trấn. Theo dõi, 
cập nhật những thông tin chính xác về tình hình, diễn biến của dịch bệnh; không 
đưa, phát tán những thông tin không chính xác, gây hoang mang, lo lắng, ảnh 
hưởng đến đời sống người dân. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 

Chủ động theo dõi sát thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời 
tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch có 
hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, nắm 
danh sách người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 để điều tra dịch tễ, theo 
dõi sức khoẻ, đánh giá nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có đến 
các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo thông báo khẩn của Bộ Y tế.  

Tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương 
tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh và điều 
trị trong trường hợp có người mắc bệnh. Kích hoạt các kịch bản phòng, chống 
dịch đã được xây dựng; kích hoạt và duy trì đội phản ứng nhanh để kịp thời xử 
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lý các trường hợp khẩn cấp. Thực hiện khai báo y tế, kiểm tra sức khoẻ ban đầu, 
đo thân nhiệt và báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 huyện những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.  

4. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục 
Thể thao huyện: Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và Uỷ ban 
nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo người 
dân chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, đăng tải các tin, 
bài về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

5. Công an huyện: Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý chặt công tác 
tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử 
lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp. Quản lý chặt chẽ người 
nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương, đặc biệt là các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, trường học, khách sạn. Vận động quần chúng nhân dân phát 
hiện và xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép trên địa bàn. 
Xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về tình hình 
dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang trong nhân dân. 

6. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 
Thực hiện nghiêm túc Thông báo số 21/TB-BCĐ ngày 21/02/2020 của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện về việc phân công nhiệm vụ thành 
viên Ban Chỉ đạo; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.  

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 
biết, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 
- BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;  
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện;    
- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 
- TV BCĐ PC Covid-19 huyện; 
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Chánh, các PVP, CV; 
- Lưu VT.                         

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Tư 
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